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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή 

αναδόχου για την υπηρεσία:  «Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση – βελτίωση δασικού 

οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Λαγκαδά έτους 2020», με το σύστημα προσφοράς 

χαμηλότερης τιμής επί του προϋπολογισμού της μελέτης,  σύμφωνα με την Διακήρυξη που εγκρίθηκε με 

την  υπ’  αριθμ.  23007/19-05-2020 (ΑΔΑ:ΨΞΓ8ΟΡ1Υ-ΨΜΦ) απόφαση Δ/νσης Δασών  Θεσσαλονίκης,  την 

Μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 19240/28-04-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΙΑΟΡ1Υ-Κ41) απόφαση Δ/νσης Δασών 

Θεσσαλονίκης και την υπ’ αριθμ. 22276/14-05-2020 σχετική Τεχνική Έκθεση του Δασαρχείου Λαγκαδά, για 

την  εκτέλεση χωματουργικών εργασιών  με αυτεπιστασία  και  για  ύψος  δαπάνης  μέχρι  του ποσού  των 

18.996,65 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 

2020,  σύμφωνα  με  την  με  αριθ.  πρωτ.  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/32924/1004/02-04-2020  (ΑΔΑ:6ΡΟΕ4653Π8-ΛΘ5) 

απόφαση Υ.Π.ΕΝ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Λαγκαδά την 2α Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους 

ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 9η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών 

φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

mailto:das-lag@damt.gov.gr
ΑΔΑ: 93ΠΠΟΡ1Υ-Ρ6Σ



καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας  παραγράφου και  έχουν συνάψει  

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με έναν (1) διαμορφωτή γαιών (grader) 180  HP και άνω, για συνολικά 

340,44 ώρες εργασίας. Σε περίπτωση που η άδεια του μηχανήματος έργου δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του  

προσφέροντα, πρέπει να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του μηχανήματος 

έργου, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα παρέχει το μηχάνημα έργου στον προσφέροντα για την συντήρηση 

βατότητας δασικού οδικού δικτύου της αντιπυρικής περιόδου έτους 2020, για τη διαδρομή – θέση ευθύνης της  

προσφοράς του.

3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων έξι ευρώ (306,00 €).

4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω της 

ιστοσελίδας http  ://  www  .  damt  .  gov  .  gr  /  .  Tο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο δίνεται σφραγισμένο, 

μπορούν να το προμηθευτούν από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου 

Λαγκαδά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού  

(01/06/2020).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Λαγκαδά (Κ. Ηλιάδη 4, Λαγκαδάς) και στο 

τηλέφωνο 2394025788, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης

Απόστολος Στράντζαλης
Δασολόγος με Α΄ βαθμό
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